III. Информация за търсене на партньор
Информация за връзка
ИВАН КОЖУХАРОВ
Адрес: София 1421, ул. „Бисер” 7
Телефон: 0988-888-515 ; 0886-365-999

Организация: СДРУЖЕНИЕ „ПРИРОДА НАЗАЕМ”
E – Mail: kozhy@abv.bg ; stoyan.yotov@gmail.com
Интернет страница: www.bornat.eu

ПЕТЪР РАДЕВ
Адрес: София 1421, ул. „Бисер” 7
Телефон: 0887-610-673 ; 0886-365-999

Организация: СДРУЖЕНИЕ „ПРИРОДА НАЗАЕМ”
E – Mail: emrad@web.de ; stoyan.yotov@gmail.com
Интернет страница: www.bornat.eu

Програми и покани, към които проявяваме интерес:
BG02

ИНТЕГРИРАНО

УПРАВЛЕНИЕ

НА

BG03

БИОЛОГИЧНО

РАЗНООБРАЗИЕ

МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИ ВОДИ
1.
Покана 1: По- Интегрирано управление
на морските и вътрешни водни
ресурси (Обявяване: юни 2014 г.)

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
1.
Схема за малки грантове SGS1: Развитие на
национална кампания за образование и
информираност чрез доброволческа дейност и
съпътстващи дейности. (Обявяване: юни 2014 г.)

2.
Покана 2: Подобрен мониторинг на
морските води (Обявяване: юни 2014 г.)

2.
Покана 1: Мрежа за обмен на информация и
повишаване на капацитета относно инвазивните
видове (Обявяване: юни 2014 г.)

3.

3.

Покана 2: Картиране и оценка на състоянието
на екосистеми и техните услуги (Обявяване:
четвърто тримесечие на 2014 г.)

4.

Покана 3: Секторни политики за системното
използване
на
еко-системните
услуги
(Обявяване: юни 2014 г.)

Покана 3: Подобрен капацитет за
оценка и предсказване на екологичния
статус в морските и вътрешни води
(Обявяване: юни 2014 г.)

Предпочитани теми на проекти и профил на партньора
1.

И

Кратко описание на Организацията на участника
Сдружение “Природа назаем” е българска неправителствена организация,
създадена през 1992 г., която работи за :

Повишаване осведомеността на обществото по проблемите на околната среда и
човешкото развитие;

Създаване и утвърждаване на нова ценностна система, основаваща се на
принципите на устойчивото развитие;

Предоставяне на консултации и обучение за организационно развитие и
укрепване на българския НПО сектор;

Осигуряване на финансова и експертна подкрепа за местни организации от
различни градове на страната чрез обявяване на периодични грантови схеми за
финансиране на местни инициативи в рамките на текущи проекти на
сдружението;

Инвестиране в човешки ресурси чрез кампании, образователни проекти и
разпространение на информация;

Приобщаване на българските граждански организации и българското общество
към европейските и световни стандарти за съхраняване на околната среда,
устойчиво развитие и активно гражданско участие;

Стимулиране на сътрудничеството на местно ниво между граждански
организации, бизнес и местни власти за активно участие в процеса на вземане на
решения.

2. Сфера на дейност на Организацията на участника
Някои от по-съществените ни проекти, изпълнени през последните 15 години
и имащи отношение към тематиката на ЕЕА Грантс, са следните:
1. Проект за създаване на Национална стратегия за образование по устойчиво
развитие (НСОУР) в българските начални училища, финансиран чрез
Холандското посолство по програма МATRA, 2004 – 2007 г., в партньорство с
консултантска фирма АМЕСО (Холандия), Фондация Тайм Екопроекти, Център
21 - Варна, МОСВ, и МОН.
Основни продукти като резултат от успешното осъществяване на проекта бяха:
- Видеофилм, отразяващ финалния етап от реализацията на проекта
- Тематични проекти за учебни помагала по екология и устойчиво развитие за
работа с ученици от началния училищен курс.
2. Програма “Развитие на Гражданското Общество 2001” - проект ФАР BG0104.03 -“Изграждане на местен капацитет в района на Западните Родопи”, 2004
– 2005 г.
Проектът бе успешно изпълнен и имаше за цел повишаването на капацитета на
местните общности в общините Гърмен, Ракитово и Кричим за разрешаване на
местни проблеми, свързани с опазването на околната среда, уязвимостта на отделни
социални групи от населението, и способността за сдружаване и организация с цел
разработка и изпълнение на проекти базирани на местни идеи и инициативи.
3. Проект “Разработка на Национална система за мониторинг на биологичното
разнообразие в България (НСМБР)”, финансиран от Агенция EVD на
правителството на Кралство Холандия, и изпълнен от международен
консорциум в състав: Природа Назаем, консултантска фирма АМЕСО
(Холандия), консултантска фирма BUREAU WAARDENBURG (Холандия),
Европейския център за защита на природата – ECNC (Холандия), и ДунавскоКарпатската програма на Световния фонда за защита на дивата природа - WWFDCP (поделение България).
Проектът бе изпълнен през 2006 г. и продуктът му вече 8 години успешно се използва
и постоянно доразвива от отдел “Мониторинг на биоразнообразието” в ИАОС при
МОСВ. Проведени бяха и пректически обучения за РИОСВ и паркови дирекции по
ползването и захранването с данни на НСМБР, което е всъщност и задължение на
нашата страна към ЕС, както и към международните конвенции, касаещи
биоразнообразието и ратифицирани от България.
4. Проект “Зелен пакет – разпространение на помагалото и обучение на учители
за работа със Зеления пакет”, финансиран от МОСВ и Тойота – България.
Проектът бе успешно реализиран през 2004 г. в сътрудничество с РЕЦ-Унгария и
МОСВ. В рамките на проекта:
- Беше организирано и проведено разпространението на 600 броя от учебното
помагало предвидено за България,
- Беше проведено обучение на учители за работа със Зеления пакет от над 200
училища в различни региони на страната в рамките на еднодневни обучителни
семинари
- Беше създадена и се поддържа интернет страница за Зеления пакет на български
и английски език, което прави достъпно учебното помагало чрез интернет
5. Проект “Нови алтернативи за поминък в общините Гърмен и Босилово чрез трансгранично сътрудничество за развитие на устойчив туризъм”, финансиран от
Европейския Съюз по програма ФАР-ТГС, в партньорство с община Гърмен /Водещ
партньор/ и община Босилово, БЮР Македония.
Проектът бе успешно реализиран в рамките на 2007 и първото тримесечие на 2008
година. В рамките на проекта бяха създадени следните продукти:
- разработени екомаршрути в района на общината
- проектирана и изградена спомагателна инфраструктура по протежение на
екопътеките
- създадена система от информационни табели
- за нуждите на туристическите услуги бяха създадени следните центрове: ТИЦ –
съществуващ Туристически информационен център получи нови функции; АРТ –
Ателие за развитие на традициите, изградено към читалището на общината със
задачата да обслужва туристите в посока културна и етнографска история; РВЗ –

Работилница за възраждане на занаятите в с. Дъбница с насока запознаване на
туристите с историята на различни местни занаяти, както и демонстрация на самите
занаяти; Доразвиване на съществуващ етнографски музей в с. Скребатно;
- създаване на интернет страница за туристическите възможности на общината
- отпечатване и разпространение на богато илюстриран пътеводител за нуждите на
туристите
- създаване и разпространение на интерактивен мултимедиен диск /електронен
фомат на пътеводителя/
- създаден и разпространен промоционален видиоклип и рекламен документален
филм за възможностите за туризъм в община Гърмен
6. Проект “Стоп на промените в климата!” - 2007
Финансиран от постоянния партньор на сдружението “Шведски секретариат за
киселинните дъждове”
Целта на проекта бе създаване на мултимедиен диск, съдържащ анимационния филм
„Стоп на промените в климата”, детския анимационен филм „Лоша миризма”
(преведен на български език), и „Ламята” – интерактивна образователна игра за деца.
Филмът „Стоп на промените в климата!” е нова оригинална продукция на Прина
Консулт (виж Раздел III по-долу), която вече спечели награди в три международни
екологични филмови фестивали – в Долна баня, Санкт Петербург и Хантимансийск.
7. Създаване на капацитет за изготвяне на планове за управление на защитени
зони от мрежата НАТУРА 2000 в България.
Проектът е финансиран от програма BBI-MATRA на Министерството на природните
ресурси, земеделието и качеството на храните на Кралство Холандия, и бе изпълнен
в сътрудничество с МОСВ, българското НПО Зелени Балкани и холандската
консултантска фирма АМЕКО, с която Природа Назаем има вече установено
традиционно сътрудничество – виж проекти №1 и №3 по-горе.
В рамките на проекта създадохме първия по рода си у нас подробен наръчник за
управление на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, както и пилотен план за
управление на една от НАТУРА 2000 зоните – “Пожарево-Гарван”, намираща се на р.
Дунав в района на Тутракан. Проведохме и обучение по наръчника, както и
Национална заключителна конференция.

3. Установени контакти с потенциални партньори от България (изберете необходимото)
Имам /

Нямам установен контакт с български организации

Ако имате, моля уточнете:
Познаваме почти всички български неправителствени
организации, работили и/или работещи на национално и/или международно ниво през
последните 25 години в България в сферата на околната среда.
4. Описание на профила на предпочитания партньор по проекта
Съобразно нашия профил, описани по-горе.
5. Моля, опишете какви са очакванията Ви от потенциалния партньор по проекта от България
Само едно: сериозно и професионално отношение при изпълнението на
проекти.
6. Моля, опишете какво бихте предложили на потенциалния партньор по проекта от България
Същото като посоченото в предходната точка 5.
7. Информацията, предоставена в тази регистрационна форма може да бъде предоставена на
участниците от България с цел развитие на партньорство
Да

Не

